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Stora förhoppningar på digitalisering
På riksdagen.se kan vi läsa:

”I digitaliseringsstrategin är det övergripande målet att Sverige ska 
vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.”

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, torgför principen ”Digital 
först” som innebär ”att digitala tjänster, när det är möjligt och relevant, 

ska vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med 

privatpersoner och organisationer.” digg.se



Det är i sig inget märkligt eller tvivelaktigt med visioner eller storslagna 
idéer, inte ens som digitaliseringsstrategier.

Framförallt om det finns en medvetenhet om att genomförandet, 
konkretiseringen fordrar såväl uthållighet som ödmjukhet.

Med ödmjukhet avses här en önskan att kontinuerligt lära nytt och 
förbättra genom analys och utvärdering av digitaliseringen – där 

användaren och användbarheten har en central plats.



Digitalisering i praktiken
En kommun har köpt in en förenklad surfplatta till särskilda boenden.

Ur utvärderingsrapporten:
• Utmaningen för användarna att förstå och kunna använda tekniken har 

underskattats, och detta inkluderar brukare såväl som anhöriga och personal.
• Vi har också sett en underskattning av den tekniska komplexitet det innebär att få 

anhörigas apparater att fungera – och att över huvud taget få tekniken att vara 
driftsäker i ett större system.

• Vi kan också tala om en underskattning av de utbildningsinsatser som fordras av 
alla som berörs och ska använda teknik.

• Slutligen finns underskattning av vad som faktiskt krävs för att föra in nya rutiner 
och arbetssätt i verksamheter där personalens tid och resurser redan är tagna i 
anspråk för en rad bestämda arbetsuppgifter.



Digitaliseringsstrategin har inte formulerats mot en solid 

kunskapsbakgrund om medborgarnas möjligheter och önskemål att 

kommunicera via digitala plattformar.

Centrala frågor:

– Vilka är medborgarnas tekniska förutsättningar?

– Vilka är medborgarnas kunskapsmässiga förutsättningar (digitala 

kompetenser)?

– Vad anser medborgarna om att använda digitala kanaler?



Sedan 2015 har jag och tillsammans med kollegor drivit projekt som 
behandlar olika aspekter av äldre medborgare (65+) och digitaliseringen.

Genomgående har vi haft ett användarperspektiv och under alla år har vi 
organiserat en forskningscirkel med deltagare från framförallt 

äldreorganisationer och civilsamhället.

Idag behandlas främst en datainsamling från senhösten 2020.

1610 enkätsvar från individer mellan 65 och 95 år 

Svarsfrekvens = 64 procent.

Äldre i e-samhället. Familjen Kamprads stiftelse.



Äldre i e-samhället 
Ett forskningsprojekt som finansieras av Familjen Kamprads stiftelse.

Carolina Martìnez, Malmö universitet
Ulli Samuelsson, Högskolan i Jönköping

Tobias Olsson, Malmö universitet
Dino Viscovi, Linnéuniversitetet

Teman: lärande över generationer, bibliotekens betydelse, internetcaféernas 
uppkomst. 



65-plussarna är ingen homogen grupp

– materiella resurser varierar (t.ex. inkomst)

– diskursiva resurser varierar (formell utbildning)

– sociala resurser (vänner, anhöriga)



Silversurfare: en äldre person som både har självförtroende och 
kompetens som användare av digitala medier (Russell et al., 2008).

Silversurfaren har tillgång till flera apparater och förmår utnyttja dem –
och är i grund och botten nöjd med digitaliseringen.



Bengt är silversurfare …

Vilka medier använder du en vanlig dag? 
– Det börjar med att jag tittar i tidningen, dagstidningen. … När 

man prenumererar på tidningen, så har man ju nättidningen också. Så 
när man är borta tittar man på den (nättidningen) … Sydsvenska 

Dagbladet. 
– Och sen läser jag böcker. Det har jag gjort sedan jag slutade jobba, jag 
läser väsentligt mer. Mycket lånar jag på biblioteket. Faktiskt inte någon 

bok på läsplatta … 
– Om vi ska spela golf, då kollar man vad det är för väder. Det gör man 
snabbt på sin läsplatta. Smack säger det, så säger jag: ”Okej, det ska 
regna i eftermiddag.” Då sticker vi nu. Eller också tvärtom, ”Det ser ut 

att bli fint ikväll.” Det är ju en bra grej. 



– Och sen mejl, givetvis. Sen mejlar man med kompisar litegrann, inte så 
mycket. Och så barn och barnbarn, förr i tiden. Men nu blev det 
Instagram, blev det, det ska man titta på. Och nu är det väl mest 

egentligen WhatsApp. Instagram har vi kvar, men där är det relativt lite 
aktivitet. Vi har några chattar och vi har några WhatsApp-

kommunikationsgrupper. 
– Det är mindre kommunikation via internet från datorn sen vi skaffade 
plattan för några år sen, än vad det var innan. Plattan, den är ju väldigt 
nim, fixa och Play och alltihopa. Så har man Play från den, i soffan, till 

TV:n. Man fixar det på plattan, men man ser det på TV:n.
* * *

Varför är inte alla som Bengt?
Högt räknat är en tredjedel av 65-plusarna silversurfare.



Digitala medier – som smarttelefon, surfplatta, PC, laptop, läsplatta osv 
– är inte självspelande, inte evighetsmaskiner och verkligen inte gratis.

Ju äldre vi blir, desto sämre anpassade är apparaterna för vår syn och 
motorik (smarttelefonen är svårast).

Ju längre vi lever, desto fler aspekter av livet digitaliseras: umgänge, 
föreningsliv, medieanvändning, konsumtion, hushållsadministration … 

Snart, smarta hem och sakernas internet.

Och ju äldre vi blir, desto mer krävande blir det för oss att lära nytt: 
apparater, applikationer eller gränssnitt förändras kontinuerligt. 



Ett exempel:

Ulla insjuknar och vistas på sjukhus två veckor, därefter vårdas hon i 
hemmet ytterligare ett par veckor. Sedan blir hon klart bättre.
När hon kommit igång igen och ska göra en smörgås tar hon fram 
brödkniv, smörkniv och osthyvel. Köksredskapen har legat oanvända i 
kökslådan i en månad. Men de fungerar, likadant och lika fint som förr. 
Det blir goda smörgåsar.
– Surfplattan har också legat oanvänd. Men den är stendöd! Den måste 
laddas, och när den sedan startas kommer det massor av meddelanden 
om uppdateringar.
– Ulla ringer sin dotter (varm expert) som tar sig an uppdateringarna och 
rensar ut skräpposten. Sedan fungerar plattan … delvis som vanligt.



– Några saker att hålla i minnet.
– Det finns en kategori äldre, silversurfare, som klarar sin digitala vardag 

riktigt bra – och tycker att den är toppen.
– Det finns en ännu större kategori som tycker att det är ömsom vin, 

ömsom vatten – men reder sig skapligt.
– Det finns slutligen personer som endast med stora svårigheter klarar 

av enklare saker eller är helt utanför eller .
– Inga av dessa tre tillstånd är konstanta.

– Åldrandet går inte i samma riktning som den digitala kravstrukturen.



– När vi tänker på silversurfarna och allt bra vi kan göra med våra digitala 
apparater, undrar vi varför inte alla har en.

– Vi glömmer att det finns många trösklar att ta sig över: ekonomiska, 
kognitiva och emotionella.

Det är inte bara att ta en bok och läsa eller ta en bil och köra. Vi måste 
lära oss först.

Och när det gäller digitala medier måste vi lära oss hela tiden eftersom 
inget är stabilt utan förändras hela tiden.



Tillgången till apparater varierar bland 65- till 90-åringarna

10 procent av 2 000 000 65-plussare blir 200 000



*Jan-Erik, 82 år, är bekymrad. Han har en några år yngre släkting som 
inte längre kan komma på besök. Släktingen har nämligen bara en 

mobiltelefon – och kan därför inte använda den app som krävs för att 
parkera i området.

”Det är inte meningen att de här grejerna ska skapa stopp för oss äldre 
som har byggt upp samhället till dessa här snorvalparna som sitter uppe 

i riksdagen idag.”

Ovarsam digitalisering stänger människor ute.



Användningsfrekvensen varierar bland 65- till 90-åringarna

– 15 procent säger sig aldrig använda internet.
– 5 procent gör det bara ett par gånger i månaden.

20 procent och 400 000 står i praktiken utanför de digitala tjänsterna. 



Vilka är det som saknar eller har få apparater?
Vilka är det som sällan eller aldrig använder internet?

– Inga skillnader mellan män och kvinnor
– Inga skillnader mellan tätort och landsbygd

Men:
– Ålder gör skillnad: äldre är mindre aktiva, särskilt efter 75+

– Utbildning: ju kortare utbildning, desto mindre aktiv
– Hushåll med lägst inkomst (≤ 300 000) är minst aktiva

– Begränsade sociala nätverk leder också till mindre aktivitet

Slutsats: tekniken är allt annat än likvärdig!



Vilka tjänster används av dem som har och kan använda tekniken?

43 procent har aldrig betalat p-avgiften digitalt.



Region Kronoberg – ett exempel på digitalisering



Vårdkontakter – individer som har och kan använda tekniken





Demokrati handlar bland annat om rättigheter
– civila

– politiska
– sociala

Att vara frånkopplad innebär en försvagning av alla aspekter av 
medborgarskapet.

Tabell 6 ovan visar att det krävs minst två apparater för att vara digitalt 
inkluderad som kund, som medborgare och välfärdsmedborgare –

mottagare av sociala rättigheter.



Användarnas åsikter om digitaliseringen

58 procent tycker att den digitala utvecklingen går för snabbt för 
vanliga människor.

33 procent tycker att det känns genant att inte kunna hantera tekniken.

25 procent uppger sig vara rädda att göra fel när de använder 
internetbanken.

Totalt sett är det svårt att hävda att digitaliseringen får ett tydligt bifall 
– icke-användarna är inte ens medräknade.



Avgörande för en inkluderande och framgångsrik digitalisering är:

1. Kunskaper om medborgarnas/användarnas tekniska förutsättningar

2. Kunskaper om medborgarnas/användarnas digitala kompetens

3. Kunskaper om vad medborgarna/användarna önskar*

*Observera, detta är aldrig enhetligt.



Vad hände under pandemin?

Utgångspunkter
+ Pandemin ökade incitamenten att skaffa sig och lära sig tekniken.

Men:
– Pandemin har inte förändrat resurserna på något påtagligt sätt.

– Pandemin har isolerat och försvårat för varma experter (hjälpande händer).

En förändring enligt knowledge gap-teorin är därför det mest sannolika utfallet.





Hypoteser
– Ingen generell ökning

– Ökning främst bland de redan aktiva
– Måttligare ökning hos medelanvändarna
– Minimal förändring för icke-användarna



– 45 procent av användarna uppger att de har ökat användningen 
generellt.

– 26 procent av användarna har börjat göra nya saker.
– 16 procent av användarna anser sig ha blivit mera kunniga.

Det betyder också att:
55 procent inte ökat användningen

74 procent har inte börjat göra nya saker
84 procent anser sig inte ha blivit mera kunniga
Det finns inga generella mönster som berör alla.

Bara vissa har förändrats – och på olika sätt.



Hur har det gått för icke-användarna från 2015?
2015 undersökte vi användningen av digitala medier bland personer som är födda mellan 1930 

och 1950.
Vi kunde konstatera att 20 procent av dessa 65 till 85-åringar saknade teknik och alltså befann 

sig i digitalt utanförskap.

Fem år senare, och mitt under pandemin senhösten 2020, tittar vi åter på samma årgångar, dvs. 
personer som är födda mellan 1930 och 1950, och idag är 70 till 90 år gamla.

– Vi noterar än en gång att 20 procent saknar apparater för intenet-användning.

Alltså: Pandemin fick inte igång fler, icke-användarna befinner sig i samma situation som 
tidigare.

De har inte fått ökade resurser, de har dessutom avskärmats från hjälpande händer.

Resultatet var enligt förväntningarna.


